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Wie laat een sloopopvolgingsplan opstellen?

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van 
een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, 
ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of 
wegen. Het sloopopvolgingsplan maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten, 
de prijsvraag of de contractuele documenten.

De bouwheer of aannemer kan bovendien bijkomend kiezen voor een verdere 
sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Sloopopvolging is 
wel steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is een 
verplichting.

Wist je dat

… Als je bouw- en sloopafval wil recycleren in nieuwe producten, heb je hiervoor een 
grondstofverklaring1) nodig. Gerecycleerde steenachtige materialen moeten voldoen aan het 
beheersysteem en eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten.

… Niet alle materialen uit sloop- en renovatiewerken worden afval. Een aantal elementen kan na 
ontmanteling worden hergebruikt2).

1) www.ovam.be/grondstofverklaringen
2) Meer info: www.opalis.be

?
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Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht3) voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer 
het totale volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij 
in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal volume groter 
dan 5000 m³.

Het sloopopvolgingsplan heeft tot doel om een zo volledig beeld te krijgen van 
de afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de ontruiming, ontmanteling of sloop van 
gebouwen. Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de bouwplaats en 
de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen.

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld volgens de richtlijnen in een 
standaardprocedure. Het bevat per afvalstof de benaming, de vermoedelijke 
hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter en in ton, de plaats binnen het 
gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm. Het plan bevat 
naast de inventaris van de afvalstoffen een advies over hun hergebruiks- en de 
verwerkingsmogelijkheden.

3) VLAREMA artikel 4.3.3 §1
4) www.tracimat.be

Wist je dat

… de bouwheer of aannemer bijkomend kan kiezen voor een verdere sloopopvolging door de erkende 
sloopbeheersorganisatie Tracimat4)?

... de deskundigen die zijn aangesloten bij Tracimat hebben een opleiding gevolgd en hebben een sterke 
expertise rond het opstellen van sloopopvolgingsplannen. 
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Gevaarlijke materialen

Het sloopopvolgingsplan maakt een onderscheid tussen de gevaarlijke en niet-
gevaarlijke afvalstoffen. Daarom moet voor elk van de aangetroffen materialen 
geëvalueerd worden of deze een potentieel gevaarlijke afvalstof is. De gevaarlijke 
afvalstoffen zijn in de EURAL-lijst aangeduid met een asterisk naast het nummer 
van de afvalstof. Het gescheiden inzamelen en afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen 
zoals asbesthoudende materialen is wettelijk verplicht.

Er wordt minstens van elke aanwezige gevaarlijke afvalstof (toepassing) en 
elke locatie waar een gevaarlijke afvalstof voorkomt een foto genomen en aan 
de inventaris toegevoegd. Beperkingen van het veldonderzoek met betrekking 
tot toegang tot plaatsen moeten duidelijk worden vermeld, omdat delen van 
gebouwen die niet zichtbaar of onbereikbaar zijn, gevaarlijke materialen kunnen 
bevatten.

De deskundige moet de nodige kennis te hebben over materialen, bouwtechniek 
en historiek, moet grondig vertrouwd zijn met de wetgeving rond slopen en 
sloopafvalverwerking en moet een grondig inzicht hebben in asbesttoepassingen 
en andere gevaarlijke afvalstoffen.
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De opmaak van een sloopinventaris5)

De deskundige is een neutrale partij. Daarom kan het sloopbedrijf dat de 
afbraakwerken zal uitvoeren het sloopopvolgingsplan niet opmaken. Om zijn 
taak naar behoren te kunnen uitvoeren moet de aangestelde deskundige kunnen 
rekenen op de volle medewerking van de opdrachtgever wat betreft het aanleveren 
van beschikbare informatie of het veilig toegankelijk maken van de gebouwen.

Voor de volgende mogelijk gevaarlijke afvalstoffen (niet limitatief) evalueert 
de deskundige of staalname en analyse nodig zijn: asbestverdachte materialen; 
teerhoudend asfalt; verontreinigd hout; diverse vloeistoffen in achtergelaten 
recipiënten; vloeren en muren verontreinigd door PAK, minerale olie of andere lek- 
of morsverliezen; koelvloeistoffen in transformatoren, kwikhoudende lampen.

In het kader van hergebruik of recyclage in hoogwaardige toepassingen kan het 
interessant zijn bepaalde bouwelementen (bv. betonnen balken, prefab elementen) 
afzonderlijk te inventariseren. De deskundige dient hier de nodige aandacht aan te 
besteden tijdens het veldonderzoek.

De opmaak van het sloopopvolgingsplan vergt drie verschillende activiteiten:
a) een voorstudie, inclusief voorbereidend historisch onderzoek
b) veldonderzoek, inclusief staalname van mogelijk gevaarlijk materialen
c) Het opstellen van de sloopinventaris

5) Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen. OVAM, 2012.
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Wat staat er in een sloopopvolgingsplan?

In het sloopopvolgingsplan zit een gedetailleerde inventaris van de afvalstoffen/
materialen. Hierin staan minimaal de zaken zoals vermeld in artikel § 2.6.1.2 van de 
standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag. 

Een inventaris maakt een onderscheid tussen gevaarlijke afvalstoffen en niet-
gevaarlijke afvalstoffen. Tevens wordt een opsplitsing gemaakt tussen bovenbouw, 
onderbouw en buitenverhardingen. Het verslag maakt melding van de beperkingen 
van het onderzoek. Niet-onderzochte ruimten of bouwlagen worden duidelijk 
vermeld en op plan aangeduid.

In het sloopopvolgingsplan moeten foto’s worden toegevoegd ter verduidelijking 
van de inventaris. Dit geldt vooral voor kleinere elementen (bijvoorbeeld dichtingen 
in asbestkoord) die anders moeilijk te herkennen of te lokaliseren zijn.

Het rapport bevat aanbevelingen met betrekking tot de selectieve sloop, zoals 
verplicht te scheiden fracties, de verwijderingstechniek van asbesthoudende 
toepassingen, hergebruik- en/of recyclage-mogelijkheden van bepaalde materialen.

Bij de inventarisatie kan het aangewezen zijn de bevestigingstechniek te 
vermelden (genageld, verkleefd, gespoten, …) zodat kan nagegaan worden of 
de respectievelijke materialen technisch gezien selectief kunnen ontmanteld en 
ingezameld worden.
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Voor industriële panden is het belangrijk om te weten welke 
activiteiten er hebben plaatsgevonden, wanneer en op welke 
locatie(s) in het gebouw. Hiervan hangt immers in grote 
mate af welke soort installaties kunnen worden aangetroffen 
en welke stoffen er gebruikt of opgeslagen werden. Die 
informatie is te vinden in de milieuvergunning.

De meest voorkomende gevaarlijke materialen in gebouwen 
zijn asbest, PCBs, kwikhoudende lampen, minerale olie, 
gebromeerde vlamvertragers, radioactieve bestanddelen (bv. 
in rookmelders), geïmpregneerd hout dat arseen, chroom of 
koper bevat.

Asbest werd in de 20ste eeuw wijdverspreid gebruikt in 
verschillende toepassingen (bv. pleisterwerk, vloeren, 
isolatie). Enkel professionals met de juiste training zijn in staat 
om al deze toepassingen te herkennen. 

Een evaluatie van het type materiaal (gebonden of 
niet?) en de toestand waarin het zich bevindt (schade, 
verwering) zijn cruciaal voor het bepalen van de juiste veilige 
verwijderingsmethode. 

Sommige bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt. 
Hergebruik behoudt de maximale waarde van het materiaal. 
Voorbeelden van materialen veel voorkomen op de 
herbruikmarkt zijn: kasseien, boordstenen, dakpannen, 
bakstenen, smeedijzer, schoorsteenmantels, tegels, deuren, 
planken- en parketvloeren.

Voeg de sloopinventaris bij het bestek. Hierdoor kunnen 
sloopbedrijven een betere prijsinschatting maken. 

Brekers maken een onderscheid maken tussen puin met een 
hoog- en laagmilieurisicoprofiel (HMRP vs. LMRP). Selectief 
gesloopt puin mét een Tracimat-attest op zak, krijgt de 
stempel LMRP en kan goedkoper verwerkt worden dan 
HMRP. Vermijd meerkosten en schakel Tracimat in om uw 
selectieve sloopwerken op te volgen.

Industriële 
gebouwen

Gevaarlijke 
materialen

Asbest

Asbest (2) 

Hergebruik

Bestek

Steenpuin

A few tips…



8

www.vtt.fi/sites/parade

rawmaterialsacademy.eu

PARADE - Best practices for Pre-demolition Audits ensuring high 
quality Raw materials


